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Milí a vážení občané,
jak jste si jistě všimli, probíhají v letošním roce v naší obci opravy chodníků
a veřejných prostranství. Chodník okolo
fary k místní hospodě a chodník u domů
č. p. 57, 58 byl opraven již v jarních měsících. Taktéž byla provedena úprava veřejných prostranství osázením nové zeleně na zastávce a založen trávník před
obecním úřadem. Opravil se chodník
okolo školky. V rámci jeho opravy bylo
projektováno vybudování nové dešťové
kanalizace, ovšem jaké bylo naše překvapení, když jsme při výkopových pracích
zjistili, že zde již takováto kanalizace
vede a je plně funkční.
Byla však zasypána ,,našimi předchůdci“ z dob stavby kanalizace splaškové (1994) a z dob stavby asfaltové silnice. Dvacet let tedy dešťová voda teče
po obci a znepříjemňuje život občanům,
přestože pod trávníkem vedle chodníku
byla zcela funkční železobetonová dešťová kanalizace. My jsme ji nechali pročistit a při té příležitosti jsme narazili na
další háček. Stavitelé splaškové kanalizace ji pod hlavní cestou přerušili, a místo
aby ji zpátky napojili, tak jak to měli za
povinnost, jednoduše ji zasypali a ,,jelo
se dále“. No nevím tedy, jak byla plněna
funkce řádných hospodářů vedení obce
v té době.
Z dalších akcí probíhajících letos
bych rád zmínil rekonstrukci elektriky a vody na ZŠ, rekonstrukci vnitřku
a zateplení KD Mostkov, rekonstrukci
zasedací síně obecního úřadu, nové dětské hřiště u mateřské školy, rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce,
rekonstrukce uličky v Nemrlově, okolo
obecního úřadu a zdravotního střediska.

Vydává zastupitelstvo obce Oskava

Všechny akce byly řádně rozpočtovány
a na některé máme již přiznanou dotaci.
Všechny investice jsou soutěženy a předem uzavřeny smlouvy o dílo za pevnou
cenu. Jak tedy někdy slyším, že dělníci
na stavbě jsou pomalí a pro nás drazí –
není to pravda, my platíme pouze soutěží
určenou cenu za celé dílo a neřešíme již
délku zhotovení díla ani platy dělníků!
Přeji všem občanům krásný zbytek
léta a prosím všechny o trpělivost při
různých omezeních spojených s nutnými opravami a investicemi.
Jelikož jsem byl letos v jarních měsících v Národním divadle v Praze na
hře – Sen čarovné noci (Sen noci svatojánské) od Williama Shakespeara, což
ve mně vzbudilo návrat k básním, přikládám k zamyšlení jeho sonet č. 66, ve kterém vidím i některé postřehy poplatné
naší době a obci:
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro
smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu lásku zanechat.
Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce

zdarma
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Dotace z rozpočtu obce

Zastupitelstvo obce Oskava schválilo na 17. veřejném zasedání poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zájmové a veřejně prospěšné aktivity. Částka k rozdělení byla v letošním roce navýšena o 50.000 Kč na 300.000 Kč.
Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2017
Žadatel

Požadovaná
částka

Účel poskytnutí dotace

Český svaz včelařů Oskava

Léčení včelstev proti varoaze

3 500 Kč

Jestřábí z.s.

Služby veterináře, kováře

30 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů
Mostkov

Materiál. náklady - ceny, poháry,
údržba hřiště, výstroj

40 000 Kč

Místní knihovna Oskava

Materiál - výtvarné potřeby, knihy

5 000 Kč

Sbor doprovolných hasičů
Nemrlov

Vysazení pstruha duhového - přehrada Oskava (58 členů bydlících v Oskavě a Bedřichově)
Materiál - oplocení areálu, činnost
družstva, poháry

ZŠ a MŠ Oskava

Školka

Český rybářský svaz Uničov

ZŠ a MŠ Oskava
ZŠ a MŠ Oskava
ZŠ a MŠ Oskava
ZŠ a MŠ Oskava
TJ Jiskra Oskava
Římskokatolická farnost
Oskava
Klub osadníků Třemešek
Klub seniorů

Tvořivé ruce - zájmový kroužek

83 930 Kč

40 000 Kč

Zastřešení podia pro muzikanty areál
Třemešek
Činnost klubu, zájezdy, turnaj šipky

Na návštěvě

Jedno z letošních krásně teplých letních odpolední. Míříme na návštěvu do Šternberka a většině z vás nemusíme našeho hostitele pravděpodobně ani představovat. Libor Vojkůvka,
malíř, entomolog, cestovatel, léčitel, sběratel, patron Psychiatrické léčebny Šternberk. A především skvělý vypravěč. Přivítá
nás radostným jódlováním ve svém domě, ukáže nám sbírky
všeho možného, obzvláště toho, co by vás ani ve snu nenapadlo, že se dá sbírat. My mu naopak pochválíme jeho sukulentní
rostlinky a samozřejmě krásná rozpracovaná plátna. A pak už
sedíme na terase na dřevěné lavici, popíjíme džus, pojídáme
meloun a hlavně posloucháme. Posloucháme vyprávění, veselé historky, vodopád slov, který téměř nelze zastavit:
„Po Novém roku se chystám do Namibie. V tu dobu je to
tam nejkrásnější. Tam začíná pršet, ale prší jenom tak malinko.

Vyúčtování 2016 OK,
náležitosti OK

Vyúčtování 2016 OK,
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK,
12 000 Kč
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK,
3 600 Kč
náležitosti OK

17 200 Kč

17 200 Kč

7 500 Kč

7 500 Kč

Lyžařský kurz - ubytování pro ped.
12 520 Kč
pracovníky a zdravotníka, doprava
Činnost klubu, nákup materiálu, pro120 000 Kč
nájem a údržba hřiště
Varhany Třemešek - oprava

Vyúčtování 2016 OK,
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK,
17 681 Kč
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK,
40 000 Kč
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK,
5 000 Kč
náležitosti OK
15 000 Kč

3 600 Kč

Poznámka

3 500 Kč

15 000 Kč

12 000 Kč

Florbal - materiálové náklady a startovné
Doprava na exkurze a kulturní akce,
pomůcky, odměny pro děti, materiál
ke hrám (základní škola)

Doporučeno
ke schválení

12 520 Kč
60 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

25 999 Kč

25 999 Kč

416 249 Kč

300 000 Kč

A teď jakmile začíná pršet, tak vylezou hadi, vylezou žaby ze země,
milióny žab, milióny hadů. Hadi
lovijou žaby, žaby lovijou můry
a motýly, vylíhne se strašně moc
můr, začíná to růst, všecko se zelená, plno zelenyho a teď tam to
máte jako kdyby, člověk si to ani
neumí představit, takový keř a na
keři jsou takoví krasci. Teď všady
je hodně moc hmyzu a teď jako
jak svítí to světlo, já chodím na
ten Spitzkoppe, to je taková kultovní stěna, tam jsem byl třikrát,

Vyúčtování 2016 OK,
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK,
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK,
náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK, náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK, náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK, náležitosti OK
Vyúčtování 2016 OK, náležitosti OK
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tam medituju,
ne, na té kukani,
no a co tam toho
je: kobra černá,
kobra
kapská
a had, které se
jmenuje zmije
útočná.
Mezi
nama,
sedím
a mezi nohama
mi projede pomalinky had, on
vykókne a jede
za žrádlem. On
mě nechce sežrat, já su velkej,
on chce sežrat
žaby. Já jsem třeba z dvaceti centimetrů plivající
kobru fotil. Ale
byl jsem připravenej, kdyby náhodou, aby na mě neplivla, ale
ta vůbec. Ale tam na každé křižovatce je číslo na helikoptéru
a kdyby náhodou, přiletí helikoptéra a modlijou se, abyste ještě
žila. A tam chodívám v botech. V Africe jsou takoví docela
oškliví škorpióni a to je dost blbý.
Krom Surinamu, Aljašky a Kanady mám procestovanou
celou Ameriku. A Afriku mám celou krom Toga. No a nebyl
jsem v Rusku, tam jsem se těšil, když jsem byl teď v Gruzii,
ale tam jsem ještě nebyl. Ale Indonésii, Malajsii, to jo a několikrát. Třeba v Thajsku jsme byl osmatřicetkrát, v Brazílii jsem
byl šestkrát. V mnoha státech jsme byl mockrát. A sám nejezdím, to už jsem párkrát zkusil, ale to trpím takovým smutkem.
Mám partiju, potřebuju si pokecat a když jsme ti entomologové a přírodovědci, tak se zabavíme spolu.
Já jsem vyučenej zahradníkem. Ale já jsem malovával už
ve škole. Pan učitel Pišťák vždycky v kreslení radši řekl, ať to
za něho namaluju já, třeba krabice, aby to jako bylo perfektní.
A pak jsem se v Libině zapojil do malířskýho spolku. A tam
jsem měl svou první výstavu. A tam přišly nějaký ty kulturní
pracovnice ze Šumperka a ta jedna řekla, že uděláme výstavu
v Šumperku. Tak jsem namaloval nějaký obrázky, ale to tak
dlouho netrvalo. Měl jsem dvě výstavy v Šumperku a tam už
se to nějak tak líbilo. A taky jsem pak vyhrál celorepublikovou
soutěž AMO. A za tři roky se soutěž opakovala a tu jsem vyhrál znovu. A tak se to nějak rozkřiklo a vždycky po mně někdo chtěl nějakej obraz, ale já jsem se styděl je prodávat, tak já
jsem to vždycky dal za dvacet korun. Dal jsem do toho víc, jak
jsem za to dostal. A dneska mi obrazy stojí několik set tisíc.
A jak jsem se dostal k broukům? Už odmalička. To jsem
ještě nechodil do školy, když jsme s bráchou dostali síťky na
motýly. A já si docela ty motýly a brouky pamatuju, protože
už tehdy jsem dělal sbírky a píchal jsem to na ty špendlíky
textilní a tak.
Teď jsem se vrátil z Gruzie. Byli jsme tam 14 dní. Já to
mám tak rád, maximálně tři týdny a pak už mě to nebaví, to už
bych chtěl malovat. A jak jsme tak jezdili, tak to auto skákalo
a mě začaly bolet záda a někde se mi skřípnul nerv. A já jsem
přijel dom a já jsem se sotva doplazil do postele. A už jsem
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asi 10 dnů doma a už mě to nebolí. Ale dneska už je to dobrý.
Dneska maluju od rána od čtyrech hodin a spat zase mám
naplánovaný že půjdu třeba tak v deset.
Já jsem docela vyhledávanej odborník na mycetofágní,
nekrofágní a termitofilní hmyz. Tím se celej život zabývám.
Parazity u termitů, parazity u mravenců. A nekrofágové. Celej
život mě to baví.
Poprvé jsem vycestoval hned po revoluci. To jsem chtěl
vidět Salvadora Dalího ve Španělsku a tak jsem se voblek
a vycestoval se studentskou cestovní kanceláří do Figueres do
muzea. On opravil takovej velikej kruhovitej areál a tam má
ty obrazy. A nervy jsem měl, páč jsem neuměl cizinu, neuměl
jsem mluvit, nic jsem neuměl, styděl jsem se někoho oslovit,
takže jsem tam byl skoro věčně o hladu. A dneska se domluvím se všema, i s domorodcama, kteří neumijou skoro nic.

Rukama, nohama, jódlováním, zpíváním, posunováním palců,
obrácením očních víček, škrabáním na hlavě. Já tam přindu
do nějaké osady a ty baby se skovají a jenom děcka nějaký
zůstanou venku. A ty začínám bavit a pak vylezou všeci a už
je sranda.
Ale i nebezpečný situace jsem zažil, kritický, mám záda roztržený
granátem ze střílečky
a v Bangladéši jsem havaroval letadlem, to bylo
takový nouzový přistání
do písku, mohlo to končit katastrofou. Doutnalo pravý křídlo a já jsem
vyběhl na tu poušť, jak
jsem sjel, a na poušti běhali takoví ti potemníci.
A tak jsem je hned chytal. A všichni na mě řvali, ať utíkám, že to může
bouchnout, ale nebouchlo. Tak jsem jich chytil
asi tak pět a schoval si je
do kapes.
A jezdím hodně na
Rabštýn. Ale letos jsem
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tam byl jen jednou, letos jsem to nestíhal. Mám teď hodně práce, dobré práce, ale jsem hodně vytíženej. A někdy vypínám
telefon, je toho moc. Letos chcu vydat knížku, chtěl jsem si ju
vydat na svý narozeniny v červenci, no bude trochu pozdějš,
to nevadí, bude k podzimu. Mám ju částečně napsanou, co
chvila opravuju, ale tam by nemělo být moc psaní. Já chcu tu
nejkrásnější knížku, jaká existuje. A já chcu knížku jenom na
rozdávání přátelům, nechcu to prodávat. Já chcu nejkrásnější
papír, nejkrásnější vazbu, tiskárna musí plakat dojetím, to je
takovej můj cíl. Aby to bylo hlavně o malování, čili obrazy.
A dobrý je to, že je to moje knížka a že si ju můžu udělat, jak
chcu. No tak to je takovej můj sen letošní.“

Oskavský zpravodaj
o sobě píše: „Ano, milý čtenáři, jsou to tři pilíře mého žití. Malířství, cestování a entomologie. Všeho jsem, troufám si dodat,
užil dostatečně. Obrazův mnoho jsem namaloval, kolem sta
států navštívil a dopřáno hmyzu mi viděti na statisíce. Přesto
dodati ještě musím, že mám rád krajinu, obzvlášť tu naši a rázovitý lid v ní.“
Dvakrát podtrženo. Děkujeme za krásně strávené odpoledne a ještě jednou přejeme všechno nejlepší k Vašemu letošnímu životnímu jubileu.
		
Jana Gajdošová a Vlaďka Navrátilová
P.S. Pokud se vám zdá, že ve vyprávění některá pro malíře
typická slova chybí, máte pravdu a klidně si je domyslete.

Kdo chce vědět o populárním malíři více, ať se podívá na
jeho webové stránky www.liborvojkuvka.cz, kde mimo jiné

Vítání občánků

Každoroční vítání občánků proběhlo v letošním roce druhou květnovou sobotu. A které nové občánky pan starosta
přivítal? Johanne Jahnovou, Rozárii Repáňovou, Michaelu
Skokanovou, Jana Škrance, Filipa Bradu, Maxe Katonu a Adi-

nu Urbáškovou. O kulturní zpestření se již tradičně postarala Hanička Doubravová, která dětem a jejich rodičům, sourozencům, babičkám a dědečkům zahrála na flétnu melodie
z večerníčků.
Vlaďka Navrátilová
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Závěr školního roku ve škole
I když byl závěr školního roku poznamenán přípravou na
rekonstrukci školy, rozhodně jsme se ve škole nenudili. Kromě příprav na vysvědčení a opakování získaných vědomostí jsme se zúčastnili několika akcí. Školní výlet jsme strávili
aktivně v rekreačním středisku Relaxa ve Žďárském Potoku
u Rýmařova. Vyzkoušeli jsme si např. lezeckou stěnu či bangee
running. Navštívili jsme 2 výchovné koncerty na téma Večerníček a keltská hudba. Poznali jsme nové hudební nástroje používané v současnosti, ale i v dobách dávno minulých.
Věnovali jsme se také zdravému životnímu stylu a to nejen při ochutnávkách tradičního a exotického ovoce. Nejvíce
nás zaujala příprava zdravých svačinek. Zjistili jsme, že zdravé
jídlo může být moc dobré a přitom si jej zvládneme připravit
sami bez pomoci rodičů.
Pro některé z nás neskončil školní rok 16.6., ale dále jsme
navštěvovali školní družinu. Ani tam jsme se ovšem nenudili.
Učili jsme se skákat přes gumu (gumu.cz), popovídali jsme si
se spisovatelkou dětských knížek Ivonou Březinovou, navštívi-

li jsme místního řezbáře p. Žídka, hráli jsme logické a společenské hry a podnikali výlety po okolí.
Letošní školní rok se vydařil a my už se těšíme na ten další
v naší nově opravené škole.
žáci 1. stupně
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„Slavnost Slabikáře“ – pasování na čtenáře
„První třída nepovolí, ukáže, co dovedem ... a my, oskavští
prvňáci jsme ukázali, co vše jsme se stihli naučit v letošním
zkráceném školním roce.
Bylo to ve čtvrtek 1. června u příležitosti již každoroční
„Slavnosti Slabikáře“. V úvodu jsme přivítali rodiče, prarodiče a známé, také pana starostu, zástupce vedení školy a paní
knihovnici. Potom jsme společnou recitací a zpěvem uvedli
krátký program – zahráli jsme pohádku O Červené Karkulce
a přiřazovali popis pohádkové bytosti k obrázku. Následovalo
poděkování Slabikáři za vše, co nás naučil – číst písmenka,
slabiky, slova, věty, říkanky, pohádky a příběhy.
Nejlepší čtenáři přečetli slib, kterým se ostatní zavázali, že
budou číst vybrané knížky, pěkně se o ně starat a dodržovat
řád knihovny.
Pan ředitel všech 11 prvňáčků pasoval na čtenáře, pan starosta předal na památku knížku Ivony Březinové – F jako Fík
a paní knihovnice věnovala dárek pro radost.
Během celého školního roku jsme se učili formou her rozeznávat všechna písmenka, číst slova, věty i krátké příběhy,
luštit doplňovačky, osmisměrky, rozumět některým příslovím,
základům počítání, řešit jednoduché slovní úlohy a dozvídat
se spoustu zajímavostí o okolním světě.
Touto cestou děkuji rodičům za trpělivost při domácí přípravě.
Také bych chtěla poděkovat vedení obce a obecnímu zastupitelstvu za finanční příspěvek a dárky pro děti. Velký dík patří
paní knihovnici za zájem o naše nejmenší čtenáře.
Závěrem jen vyzývám rodiče o účast při každodenním čtení, předčítání či jen krátké posezení s krásnou knihou.
Mgr. Zdeňka Benešová, třídní učitelka
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Pozvánka do divadla
v Olomouci

Už po několikáté pořádá Moravské divadlo v Olomouci
tentokrát v pondělí 9. října 2017 mimořádné odpolední představení na oslavu Dne seniorů. Na programu je opereta Rudolfa Piskáčka Perly panny Serafínky, plná známých melodií.
Představení začíná v 18 hodin.
Klub seniorů Oskava na toto představení pořádá zájezd.
Zveme zájemce starší 60 let (nemusí být členy Klubu seniorů
Oskava) k účasti. Několik vstupenek máme ještě volných.
Odjezd bude autobusem pana Vrby kolem 16 hodin z Oskavy, Bedřichova a Třemešku, návrat předpokládáme kolem
22 hodin po stejné trase a přes Mostkov.
Cena za jednu vstupenku do 1. až 3. řady v přízemí
s 50 % ní slevou je 185 korun. Autobus zaplatí Klub seniorů
z dotace od obce Oskava členům Klubu seniorů, nečlenové
zaplatí za autobus 50 korun.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Marčonkové nebo Fabiánové.

Senioři reprezentovali naši
obec v krajském městě

Sportovního klání seniorů, které pořádala Krajská rada
seniorů v Olomouci 24. května, se účastnilo i naše pětičlenné družstvo. Pod vedením kapitána Václava Životy soutěžilo
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na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc v deseti disciplínách
a ostudu nám rozhodně neudělalo. Mezi konkurencí 28 družstev, z toho tří zahraničích, se naši nováčkové umístili sice na
22. místě, ale prověřili konkurenci, začali trénovat a příští rok
chtějí být lepší.
My diváci jsme nejen fandili a účastnili se zajímavých doprovodných akcí. V rozhovoru s reportérkou olomouckého
rozhlasu jsme propagovali naši obec jako dobré místo k životu.
Trička našich závodníků byla pořízena z dotace, kterou Klubu
seniorů Oskava obec poskytla.
Anna Beránková
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Akce pro CHARITU

Životní výročí

Od jara probíhá akce pro CHARITU celostátního významu, zaměřená na využití nepotřebných zbytků vlny a materiálů, vhodných k pletení. Z nahromaděné příze dobrovolnice
pletou ponožky bez nároku na odměnu. Pod záštitou CHARITY jsou výrobky prodávány a výtěžek použit pro potřebné.
Mate-li doma také nevyužitý materiál a máte-li zájem se do
akce zapojit, můžete jej odevzdat u p. Jarmily Kotrlové. Možno donést svetry k párání nebo již vypárané.
CHARITA všem dárcům děkuje

Poděkování
Poděkujte prosím ve Zpravodaji manželům Blechovým
z Mostkova za udržování autobusové zastávky Mostkov,
rozc. Václavov, za vynášení odpadků a sečení trávy v zatáčce Mostkov – Oskava, kde zůstáva 1 m vysoká tráva a přehlednost je minimální. Jedná se i o úklid v zimě. Za ta léta,
co to dělají, by je určitě potěšila i jednorázová odměna.
Věra Wolfová

Členové kulturní komise v letošním roce navštěvují s gratulací naše občany, kteří slaví významná životní výročí: 80 let,
85 let, 90 let a více. Mezi jubilanty se zařadila i paní Kotrašová
(foto). Všem srdečně blahopřejeme. 				
				

Číslo 2/2017

Výlet do Věžek a Kroměříže
Kulturní komise naplánovala na neděli 7. května 2017 výlet
do Věžek u Kroměříže a do kroměřížského zámku. Dopoledním cílem byla zahrádkářská prodejní výstava ve Věžkách, kde
si snad každý z nás koupil nějaký nový přírůstek do své zahrádky. Příjemným zpestřením výstavy bylo vystoupení kapel
Vinařští romantici se zpěvákem Zdeňkem Junákem a hanácké
Věrovanky. Odpoledne jsme se přesunuli do blízké Kroměříže, kde jsme navštívili Arcibiskupský zámek a Podzámeckou
zahradu. Krásný zámek s bohatou historií a neméně krásná
a jarně vybarvená zahrada se zookoutkem. Pokud jste tam ještě nebyli, doporučuji návštěvu.
Poděkování za příjemně strávenou neděli patří Vám všem,
kteří jste plně obsadili autobus, a samozřejmě panu řidiči Vrbovi. Vaše tipy, na jaký výlet vyrazit příště, posílejte na email
navratilova.zpravodaj@gmail.cz, případně sdělte osobně paní
Lence Janků v knihovně.
Vlaďka Navrátilová
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SDH Nemrlov

Milí přátelé,
dovolte nám, abychom vás seznámili s naší činností za
první polovinu roku 2017.
První polovina roku je vždy taková pozvolná, protože
v zimním období se toho moc dělat nedá, ale i přesto jsem
uspořádali několik akcí a brigád, do kterých se zapojilo několik členů našeho sboru a nejen oni i naší přátele a příznivci,
protože bez nich by to nešlo.
I přesto, že zima byla dlouhá, tak jsme se pustili do údržby okolí klubovny, kde bylo potřeba vyčistit břeh od náletů
a křovin. Práce v okolí klubovny se pojily i s novým povrchem
kolem ní. Za renovaci povrchu děkujeme obci Oskava, stejně
tak, za napojení stávající budovy na kanalizaci.
Během prací jsme tužebně vyhlíželi jaro a měsíc duben,
v tomto měsíci jsme uspořádali oblíbenou diskotéku zvanou
Retro, na které jsme si připomněli největší hity minulého
století. Přelom Dubna a Května byl ve znamení další veřejné
akce a to Pálení čarodějnic, již tradičně jsme měli na této akci
připravenou ukázku hasičské techniky i s možností vyzkoušet
si jízdu v zásahovém vozidle, samozřejmě jako spolujezdec.
Těsně před touto akcí jsem se ještě zúčastnili mše sv. Floriána
v kostele v Oskavě. V Květnu začíná období soutěží v požár-

ním sportu. V tomto roce jsme jako obvykle do seriálů soutěží
zapojili jedno družstvo mužů, které se bude snažit opět bojovat o příčky nejvyšší. Nyní je za námi polovina soutěží a zatím
jsme s minimální ztrátou na druhém místě. Poslední soutěž
před letní přestávkou proběhla u nás na našem areálu v Nemrlově. Tuto soutěž jsme pojali jako vždy prestižně a povedlo se
k nám nalákat týmy z okresu nejen Šumperk, ale i Olomouc,
Bruntál, Jeseník, Prostějov a Přerov. Celkem se k nám sjelo
45 družstev a to 31 družstev mužů a 14 družstev žen. Opět při
nás stálo tolik potřebné sportovní štěstíčko a po povedeném
výkonu jsme na naší dráze slavili již po třetí v řadě vítězství.
Jak jistě víte, několik našich členů je i členy výjezdové
jednotky dobrovolných hasičů obce Oskava. Tito se starají
o údržbu výjezdové techniky a účastní se potřebných školení. Samozřejmostí je účast na likvidací vyhlášených událostí
v obci Oskava, ale i mimo ni. V první polovině roku jsme byli
vyzváni k likvidaci čtyř takovýchto událostí.
V nadcházející druhé polovině roku nás čeká vyvrcholení
seriálů soutěží a také další akce pro veřejnost, na které vás
srdečně zveme.
Děkujeme SDH Nemrlov

Číslo 2/2017
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VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II

Další pozitivní změny při udělování podpory na energetické
úspory v bytových domech v IROP

domy. Pokud je Váš bytový dům ale zateplen pouze
částečně, je vhodné současně s novým zdrojem tepla

Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regio-

zauvažovat o zateplení zbývajících konstrukcí – pouze

nálním operačním programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž

komplexnost provedených opatření přinese maximální

možné získat jak na zateplení bytového domu a výměnu oken,

úspory výdajů za energie;

tak i na výměnu zdrojů tepla. Navržená nová sada hodnotících

8. snížení hodnotících kritérií pro nové zdroje tepla –

kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP

např. v případě projektu na instalaci tepelného čerpa-

a vejde v platnost revizí Specifických pravidel pro žadatele a pří-

dla už není hodnocen topný faktor tepelného čerpadla,

jemce.

ale pouze shoda s požadavky ekodesignu.

Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předložených žádos-

Na začátku června bylo v 37. výzvě IROP „Energetické

tí) doposud požadovala podporu na zateplování obvodových

úspory v bytových domech II“ předloženo celkem 660 žádostí

konstrukcí a výměnu oken. Nyní se Ministerstvu pro místní

o podporu. Objem administrovaných žádostí o podporu před-

rozvoj podařilo dojednat příznivější podmínky také pro zdroje

stavuje 3,57 mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho 1,17

tepla, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky

mld. Kč tvoří příspěvek z Evropského fondu pro regionální

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci 2016 a žádosti

Zásadní změny se týkají nových možností získání podpory

o podporu budou přijímány do konce listopadu 2017.

v následujících případech:
1. výměna starého plynového kotle za plynový kondenzační kotel;

Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů:
například zateplení bytového domu o šesti bytech v Bystré

2. pořízení plynových tepelných čerpadel výměnou za

nad Jizerou, kde díky komplexnímu zateplení došlo k posunu

staré plynové kotle, kotle na tuhá fosilní paliva nebo

z nejhorší klasifikační třídy G do klasifikační třídy C, nebo

vytápění elektřinou;

zateplení panelového bytového domu o 77 bytech v Šumper-

3. umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů (pro již zateplené bytové domy);
4. podpory změny vytápění plynem nebo elektřinou za
elektrická nebo plynová tepelná čerpadla;

ku. Žádosti o podporu ve všech fázích realizace evidujeme ve
všech 13 krajích, celkem v 260 obcích a městech. (V Praze
poskytuje podporu bytovým domům program Nová zelená
úsporám.)

5. podpory připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
6. umožnění prodeje přebytků vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů a jednotek pro kombino-

Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových
domech II“ naleznete na webu IROP na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani

vanou výrobu elektřiny a tepla do sítě;
7. snížení požadavků na tepelně-technické parametry by-

Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na

tového domu při instalaci některé technologie bez sou-

regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj, http://

časného zateplení bytového domu. Podpora tedy nebu-

www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vyzva/

de poskytována pouze na komplexně zateplené bytové
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Informace obecního úřadu
Svoz popelnic každý sudý týden v pátek.
Svoz plastů vždy ve čtvrtek 28. 9., 26. 10., 23. 11., 21. 12.
2017.
Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč na osobu
a rok pro trvale bydlící osoby a lze jej platit ve dvou
částech. Splatnost 2. části poplatku byla 31. 8. 2017. Poplatek lze uhradit v pokladně OÚ, nebo na účet obce:
č. 107-0488930227/0100, specifický symbol 1333, do zprávy
pro příjemce napište komun. odpad a za koho platíte (např.
komun. odpad Novák, 3 osoby).

• brožury, katalogy, publikace, knihy
Oskavský zpravodaj
• kalendáře a další...

Jsme Vaše
tiskárna.
Kvalitu naší práce si již ověřili například
pojišťovna UNIQA, Ministerstvo zemědělství,
Národní muzeum, Univerzita Palackého v Olomouci,
Město Šumperk i Zábřeh. Přesvědčte se o ní také Vy.

tiskárna Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1,
787 01VámŠumperk
Nabízíme
mimo jiné:
• digitální tisk již od 0,50 Kč za kus
•
ofsetový603
tisk vyšších
mob.:
182nákladů
321
• vizitky, letáky, vstupenky, plakáty
•
brožury,
tel.:
583katalogy,
211publikace,
288 knihy
• kalendáře a další...
e-mail: info@reprotisk.cz
web: www.reprotisk.cz
tiskárna Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1,
787 01 Šumperk
mob.: 603 182 321
tel.: 583 211 288
e-mail: info@reprotisk.cz
web: www.reprotisk.cz

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA • www.ou-oskava.cz • OÚ Oskava: tel. 583 233 553, mobil 739 614 924,
e-mail: podatelna@ou-oskava.cz • Své příspěvky zasílejte na email: navratilova.zpravodaj@gmail.com,
případně odevzdejte v knihovně u paní Lenky Janků. Děkujeme.
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Sazba a tisk: Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, Šumperk • www.reprotisk.cz

